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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengaruh radikal bebas terhadap organ tubuh sangatlah berbahaya terutama 

terhadap munculnya berbagai macam masalah kesehatan baik kronik maupun 

akut. Dampak radikal bebas pada kulit menyebabkan penuaan dini, kulit kering 

serasa terbakar, keriput, flek hitam dan kanker kulit. Radikal bebas dapat 

dihambat dengan antioksidan alami yang berasal dari tanaman (Ramadhan, 2015). 

Karika (Carica pubescens L.) merupakan tanaman yang tumbuh di dataran 

tinggi. Tanaman Karika banyak di temukan di dataran tinggi Dieng. Ekstrak 

etanol daun karika mengandung senyawa flavonoid, alkaloid dan fenol (Indranila, 

2015). Selain vitamin C yang bermanfaat sebagai antioksidan, alkaloid, fenolik 

dan flavonoid merupakan senyawa yang berpotensi sebagai antioksidan (Tjay and 

Raharja, 2010). Menurut penelitian Karyanti (2015) senyawa aktif yang 

terkandung dalam fraksi etil asetat ekstrak etanol daun karika adalah golongan 

alkaloid, fenolik dan flavonoid. 

Penelitian Indranila (2015) menyatakan nilai IC50 yang diperoleh dari ekstrak 

etanol daun karika (Carica pubescens L.) dengan metode dpph adalah sebesar 

30,8 ppm dengan konsentrasi ekstrak berturut-turut adalah (2.5; 5.0; 10.0; 15.0; 

20.0 dan 25.0) ppm dan % aktivitas antioksidan berturut-turut adalah (17,771; 

20,517; 26,440; 35,272; 45,180 dan 50,350)%. Ekstrak etanol daun karika  
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(Carica pubescens L.) dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar sediaan kosmetik 

alam berupa krim. 

Sediaan krim bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kenyamanan 

penggunaannya pada kulit, selain itu bentuk sediaan ini lebih mudah digunakan 

dan penyebarannya pada kulit juga mudah sehingga banyak masyarakat yang 

lebih memilih produk kosmetik dalam bentuk krim daripada produk kosmetik lain 

(Alfath, 2012). Krim secara luas digunakan dalam produk kosmetik, farmasi dan 

industri. Banyak dokter dan pasien lebih  menyukai sediaan dalam bentuk krim 

(Ansel,1989). Krim yang dibuat adalah tipe air dalam minyak (a/m), krim tipe ini 

mampu memberikan rasa dingin, tidak menempel di baju, serta tidak 

memungkinkan untuk berpenetrasi ke lapisan kulit yang lebih dalam sehingga 

mempunyai efek samping yang lebih rendah dari berbagai zat yang ada di dalam 

sediaan (Fithria, 2015). Bahan yang digunakan sebagai bahan dasar krim fase 

minyak salah satunya adalah cera alba. Uji pelepasan dan aktivitas glutation 

sebagai antioksidan sediaan krim tipe a/m menggunakan cera alba menunjukan 

bahwa peningkatan konsentrasi cera alba menyebabkan peningkatan viskositas 

krim dan tidak memberikan pengaruh signifikan pada pelepasan glutation 

(Murniati, dkk., 2014). 

Penambahan cera alba, menurut Rowe et al. (2009) cera alba dapat 

meningkatkan konsistensi krim dan dapat menstabilkan emulsi air dalam minyak 

(a/m). Pada sediaan krim cera alba  dapat menyebabkan krim memiliki sifat fisik 

yaitu konsistensi sediaan krim tidak terlalu encer sehingga lebih nyaman dan lebih 

mudah saat digunakan. Perbedaan variasi basis cera alba berpengaruh terhadap 
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sifat fisis krim ekstrak daun sirih merah (Piper crocatum) (Ayu, dkk., 2014). 

Berdasarkan latar belakang diatas, akan dilakukan penelitian mengenai variasi 

konsentrasi cera alba yang diformulasikan dalam bentuk sediaan krim ekstrak  

etanol daun karika terhadap sifat fisik dan aktifitas antioksidannya dengan metode 

DPPH.   

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan: 

1. Berapakah nilai IC50 ekstrak etanol daun karika? 

2. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi cera alba terhadap karakteristik 

fisik krim ekstrak etanol daun karika? 

3. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi cera alba terhadap aktivitas 

antioksidan sediaan krim ektrak etanol daun karika? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui IC50 ekstrak etanol daun karika. 

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi cera alba terhadap karakteristik fisik 

sediaan krim ekstrak etanol daun karika. 

3. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi cera alba terhadap aktivitas 

antioksidan sediaan krim ekstrak etanol daun karika. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pemanfaatan kandungan 

antioksidan yang terdapat dalam daun karika sebagai pelindung kulit alami 

dengan membuatnya dalam suatu formulasi krim. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Paparan Daun Karika (Carica pubescens L.) 

Menurut laily (2012) Carica pubescens L. merupakan jenis tanaman buah 

yang memiliki daun berwarna hijau, menjari pertama kali dibudidayakan di 

Amerika Selatan dan beradaptasi pada lingkungan dataran tinggi, misalnya 

Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah (∼2000 m dpl). 

a. Sistematika 

Klasifikasi tanaman Karika sebagai berikut : 

Kingdom :  Plantae 

Subkingdom :  Tracheobionta 

Super Divisi :  Spermatophyta 

Divisi :  Angiospermae 

Kelas :  Monocotyledonae 

Sub Kelas :  Dilleniidae 

Ordo : Violales 

Famili : Caricaceae 

Genus : Carica 

Spesies : Carica pubescens L.  
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b. Morfologi 

Karika (Carica pubescens L.) adalah sejenis tanaman pepaya mini yang 

banyak tumbuh di Dataran Tinggi Dieng (2000 m dpl). Batang karika memiliki 

diameter 10,8 cm dan tinggi 153,3 cm. Permukaan batang berkayu, batangnya 

berbentuk bulat berwarna coklat tua atau coklat kehijauan, percabangan 6-8 

cabang. Karika memiliki daun yang berwarna hijau tua. Bentuk daun menjari 

tulang daun menjari dan berwarna kemerahan. Panjang tangkai daun 44,54 cm. 

Diameter daun sebesar 54,2 cm (Layli dkk., 2012). Buah yang matang berbentuk 

bulat telur dengan berat rata-rata 100-150 gram, panjang 6-10 cm, dan diameter 3-

4 cm. Kulit buah karika yang belum matang berwarna hijau gelap dengan tekstur 

permukaan kulit yang licin akan berubah menjadi berwarna kuning ketika buah 

sudah matang. Biji berwarna merah ketika karika masih mentah akan berubah 

menjadi hitam ketika karika matang. 

 

Gambar 1. Tanaman Carica Dieng (Carica pubescens L.) 
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c. Kandungan Kimia 

Penelitian Karyanti (2015) menyatakan Senyawa aktif yang terkandung 

dalam fraksi etil asetat ekstrak etanol daun karika adalah golongan alkaloid, 

fenolik dan flavonoid. Penelitian Indranila (2015) menyatakan Senyawa aktif 

yang terkandung dalam ekstrak etanol daun karika adalah golongan alkaloid, 

fenolik dan flavonoid. Menurut Novalina (2013) daun karika dieng mengandung 

senyawa flavonoid, tanin, alkaloid dan fenol.   

d. Khasiat dan Penggunaan 

Beberapa tahun belakangan ini, flavonoid telah diteliti memiliki potensi 

yang besar untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh penangkap radikal 

(Pratimasari, 2009). Daun karika berkhasiat sebagai antioksidan (Karyanti, 2015). 

Penelitian (Laily dkk, 2012) juga menyatakan bahwa daun karika berkhasiat 

sebagai antioksidan. Tanaman karika diketahui mengandung alkaloid, fenol dan 

flavonoid merupakan senyawa yang telah dibuktikan sebagai antioksidan dengan 

nilai IC50 30,8 ppm, mampu menetralkan radikal bebas yang terdapat pada tubuh, 

sehingga dapat menghindari dampak buruk dari adanya radikal bebas (Indranila, 

2015).  

2. Ekstraksi 

 Ekstraksi merupakan suatu proses penarikan zat pokok yang diinginkan 

dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Pelarut – 

pelarut yang digunakan adalah air, eter atau campuran etanol dan air. Ekstraksi 

dengan menggunakan pelarut dibedakan menjadi dua macam, yaitu metode dingin 

dan metode panas. Metode dingin terdiri dari maserasi dan perkolasi, sedangkan 
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metode panas terdiri dari refluks, soxhletasi, digesti, infus dan dekok. Metode 

ekstraksi biasanya dipilih berdasarkan sifat dari bahan mentah obat dan daya 

penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi serta kepentingan dalam 

memperoleh ekstrak yang sempurna atau bahkan mendekati sempurna dari bahan 

obat. Sifat dari suatu bahan mentah obat merupakan faktor utama yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih metode ekstraksi (Ansel, 1989). 

 Proses dimana suatu bahan obat yang sudah halus direndam dalam cairan 

penyari sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat mudah 

larut akan melarut disebut maserasi (Depkes RI, 2000).   

 Pada penelitian Indranila (2015) ekstraksi maserasi menggunakan etanol 

96% sebagai pelarut yang dapat melarutkan senyawa – senyawa yang mempunyai 

aktivitas penangkal radikal DPPH  pada daun karika. 

3. Krim 

Krim adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat 

terlarut dalam bahan dasar yang sesuai. Istilah ini secara tradisional telah 

digunakan untuk sediaan setengah padat yang mempunyai konsistensi relatif cair 

yang diformulasikan sebagai emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. 

Sekarang ini batasan tersebut lebih diarahkan untuk produk yang terdiri dari 

emulsi minyak dalam air, yang dapat dicuci dengan air atau lebih ditunjukkan 

untuk penggunaan kosmetika (Depkes RI, 1995). 

Tipe emulsi ada 2 yaitu M/A dan A/M. tipe emulsi ditentukan oleh sifat 

emulgator. Faktor yang menentukan apakah akan terbentuk emulsi A/M atau M/A 
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tergantung pada dua sifat kritis  yaitu terbentuknya butir tetesan dan terbentuknya 

rintangan antar muka. 

Formula dasar penyusun sediaan krim terdiri atas zat berkhasiat, minyak, air, 

bahan pengemulsi, serta pengawet untuk menjaga stabilitas sediaan. Bahan 

pengemulsi yang digunakan berupa surfaktan anion, kation atau nonion (Fithria, 

2015).  

Bahan dasar yang digunakan pada sediaan krim terdapat dua macam, yaitu 

bahan dasar fase minyak dan fase air. Bahan dasar fase minyak terdiri dari bahan 

yang larut dalam minyak, serta bersifat asam, yaitu antara lain paraffin liquidum, 

minyak lemak, asam stearat, vaselin, paraffin solidum, setil alkohol, stearil 

alkohol, cera, cetaceum, adeps lanae dan lain sebagainya (Fithria, 2015). 

Bahan dasar fase air terdiri dari bahan yang larut dalam air dan bersifat basa, 

contohnya antara lain trietanolamin (TEA), Na2CO3, Na tetraborat (borax, Na 

biboras), gliserin, NaOH, KOH dan lain sebagainya (Fithria, 2015).   

Keuntungan sediaan krim antara lain mudah digunakan pada kulit, mudah 

dicuci dengan air, mempunyai kemampuan penyebaran yang baik pada kulit,  dan 

memberikan rasa sejuk. Pembawa yang bersifat lemak bekerja sebagai penghalang 

uap air, keringat tidak dapat menembus kulit dan tertahan dibawah pembawa 

(Ansel, 1989) sehingga memberikan efek dingin karena pemakaian pada kulit, 

tetes air akan menguap dan menyerap panas badan yang mengakibatkan rasa 

sejuk. 

Secara garis besar, pembuatan sediaan krim terdiri dari proses peleburan dan 

proses emulsifikasi. Komponen lemak atau komponen yang tidak dapat 
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bercampur dengan air (seperti minyak dan lilin), dicairkan bersama-sama pada 

penangas air pada suhu 70-75
o
C. Bersamaan dengan itu, pada tempat terpisah, 

komponen yang larut dalam air juga dipanaskan dengan suhu yang sama pada 

komponen lemak. Jika suhu komponen larut air tidak sama dengan komponen 

lemak, dapat terjadi pemadatan komponen larut lemak (terutama lilin) sehingga 

pada akhirnya terjadi pemisahan fase minyak dan fase air. Kemudian, komponen 

larut air secara perlahan ditambahkan kedalam komponen lemak yang telah cair 

tersebut sambil diaduk secara konstan, serta temperature dijaga konstan selama 5-

10 menit supaya lilin atau lemak tidak mengkristal. Setelah itu, campuran tersebut 

didinginkan perlahan dengan pengadukan terus menerus sampai terjadi 

pengentalan. Sediaan krim yang telah jadi kemudian dapat disimpan dalam tube 

(Fithria, 2015).    

4. Antioksidan dan Radikal Bebas 

Antioksidan yaitu senyawa yang mampu menangkal atau meredam efek 

negatif oksidan dalam tubuh, bekerja dengan cara mendonorkan satu elektronnya 

kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktifitas senyawa oksidan tersebut 

dapat dihambat (Ramadhan, 2015). Fungsi antioksidan adalah menetralisasi 

radikal bebas, sehingga tubuh terlindung dari berbagai macam penyakit 

degeneratif dan kanker (Tapan, 2005). 

Antioksidan ada 2 macam yaitu antioksidan alami dan antioksidan buatan 

(sintetik). Antioksidan alami merupakan antioksidan hasil ekstraksi bahan alami 

seperti vitamin C, betakaroten, flavonoid dan senyawa fenolik. Antioksidan 

buatan (sintetik) merupakan antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi 
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kimia, contohnya Butylated Hydroxyanisole (BHA) dan Butylated Hydroxytoluene 

(BHT) yang ditambahkan dalam makanan dan minuman (Youngson, 2005). 

Radikal bebas adalah senyawa atau molekul yang mengandung satu atau lebih 

elektron tidak berpasangan pada orbit luarnya. Sumber radikal bebas seiring 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin sering dijumpai di 

masyarakat, sebagai contoh banyaknya kendaraan baru yang beredar di pasaran 

dan digunakan oleh masyarakat yag berakibat memperbanyak polusi udara 

(Ramadhan, 2015).   

5. Monografi Bahan 

a. Setil alkohol (Depkes RI, 1979) 

Pemerian : Setil alkohol seperti lilin, putih serpih, butir, kubus, atau benda 

tuang. Ia memiliki karakteristik samar bau dan rasa hambar. 

Kelarutan : Mudah larut dalam etanol (95%) dan eter, kelarutan meningkat 

dengan meningkatnya suhu; praktis tidak larut dalam air. 

Mampu dicampur ketika dilarutkan dengan lemak, larutan dan 

paraffins padat, dan isopropyl miristat. 

Penggunaan : Coating agent; emulsifying agent; stiffening agent. 

b. Cera alba (Depkes RI, 1979) 

Pemerian    : Tidak berasa, berwarna putih atau berwarna kekunungan. 

 Kelarutan : Larut dalam kloroform,ether, campuran minyak, minyak 

yang mudah menguap,sukar larut dalam erhanol95%, 

praktis tidak larut dalam air. 

Khasiat : Basis minyak. 
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c. Span 80 (Depkes RI, 1979) 

Pemerian            : Span 80 berbentuk seperti krim atau cairan atau padatan               

yang berwarna, dengan baud an rasa yang berbeda. 

Kelarutan  : dapat larut dalam air. 

Khasiat  : Emulgator dalam penggunaan topikal. 

d. Paraffin liquidum (Depkes RI, 1979)  

Pemerian       : Cairan  kental,  transparan,  tidak  berfluoresensi, tidak 

berwarna, hampir tidak berbau, hampir tidak mempunyai  

rasa. 

Kelarutan    : Praktis tidak larut dalam air dan dalam etanol (95%), larut 

dalam kloroform dan dalam eter. 

e. Natrium benzoat (Depkes RI, 1995) 

Pemerian  : Granul atau serbuk hablur, putih, tidak berbau atau 

praktis tidak berbau, stabil di udara. 

Kelarutan  : Mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol dan 

lebih. Mudah larut dalam etanol 90%. 

Kegunaan : zat pengawet. 

 

6. DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) 

 DPPH adalah radikal yang distabilkan oleh delokalisasi elektron bebas 

secara menyeluruh dan menyebabkan DPPH tidak mudah membentuk dimer. 

DPPH larut dalam pelarut polar seperti metanol dan etanol (Dwiyanti, 2013). 

DPPH dapat bereaksi dengan senyawa yang dapat mendonorkan atom hidrogen 



12 
 

 
 

yang berguna untuk pengujian aktivitas antioksidan dari suatu ekstrak. Senyawa 

yang bereaksi sebagai penangkap radikal akan mereduksi DPPH yang dapat 

diamati dengan adanya perubahan warna DPPH dari ungu menjadi kuning ketika 

elektron ganjil dari radikal DPPH telah berpasangan dengan hidrogen dari 

senyawa penangkap radikal bebas (Molyneux, 2004). Struktur proses terjadinya 

reaksi penangkapan radikal bebas ditunjukkan pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mekanisme Penangkapan Radikal DPPH (molyneux, 2004) 

 

Parameter yang digunakan untuk aktivitas antioksidan dengan metode 

DPPH adalah IC50, yakni konsentrasi senyawa uji yang dibutuhkan untuk 

mengurangi radikal DPPH sebesar 50%. Semakin kecil nilai IC50, semakin kuat 

senyawa uji tersebut sebagai antioksidan (Swastika, 2013). Persen inhibisi adalah 

parameter lain yang dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas antioksidan. 

Persen inhibisi menunjukkan kemampuan suatu sampel untuk menghambat 

aktivitas radikal bebas yang berhubungan dengan konsentrasi suatu sampel. 

Persen inhibisi didapat dari perbedaan serapan antara absorbansi DPPH dengan 

absorbansi sampel yang diukur dengan Spektrofotometer UV-Vis (Molyneux, 

2004). 
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F. Landasan Teori 

Penelitian yang dilakukan oleh Novalina (2013) menyebutkan daun karika 

Dieng mengandung senyawa flavonoid, fenol, alkaloid dan tannin. Flavonoid dan 

polifenol merupakan senyawa yang berpotensi sebagai antioksidan (Anwar, 

2012). Pada ekstrak etanol dari daun karika dengan metode DPPH menunjukkan 

adanya aktivitas antioksidan pada konsentrasi 10-15 ppm dengan nilai IC50 30,8 

ppm (Indranila, 2015). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa variasi konsentrasi cera alba 

berpengaruh pada karakteristik fisik sediaan. Contohnya adalah berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan (Murniati, dkk., 2014) dengan judul uji pelepasan 

dan aktivitas glutation sediaan krim tipe a/m menggunakan cera alba menunjukan 

bahwa peningkatan konsentrasi cera alba menyebabkan peningkatan viskositas 

krim dan pada penelitian (Ayu, dkk., 2014) Perbedaan variasi basis cera alba dan 

vaselin album berpengaruh terhadap sifat fisis krim ekstrak daun sirih merah 

(Piper crocatum) setelah dilakukan uji kontrol kualitas sediaan krim ekstrak daun 

sirih merah (Piper crocatum). Sehingga kemungkinan perbedaan konsentrasi sera 

alba berpengaruh pada karakteristik fisik krim ekstrak etanol daun karika.  
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G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori diatas dapat diambil hipotesis : 

1. Ekstrak etanol daun karika mengandung antioksidan. 

2. Variasi konsentrasi cera alba berpengaruh terhadap karakteristik fisik 

krim. 

3. Variasi konsentrasi cera alba berpengaruh terhadap aktivitas 

antioksidan krim ekstrak etanol daun karika. 

 

 

 

 


